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ORDIN Nr.3203 

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei  
si cercetarii nr. 5.457/2020 privind organizarea si desfasurarea 

 admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022 

  

   

  
   Avand in vedere: 

   – prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) 

lit. d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor); 

   – prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 

3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, 

cu modificarile ulterioare; 

   – prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2020 privind 

stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si 

publicarea unor acte normative; 

   – prevederile art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind 

organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile 

ulterioare, 
  

  
   ministrul educatiei emite prezentul ordin. 

  
   Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.457/2020 privind 

organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 

2021-2022, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 834 si 834 bis din 11 

septembrie 2020, se modifica dupa cum urmeaza: 

   1. La articolul 2, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   (8) Copiile certificatelor de orientare scolara si profesionala emise de centrul 

judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala se depun, de catre 

candidatii care opteaza pentru admiterea pe locurile distinct alocate in unitatile de 

invatamant de masa pentru candidatii cu CES, la unitatea de invatamant din care provin 

candidatii, pana cel tarziu in prima zi de curs din semestrul al II-lea al anului scolar 

2020 – 2021. Recomandarile scrise vizand apartenenta la etnia rroma se depun, de catre 

candidatii care opteaza pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi, la unitatea de 

invatamant din care provin candidatii, in termenul precizat in Calendarul admiterii in 

invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022, prevazut in anexa nr. 1. 

   2. La anexa nr. 1 „Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul 

scolar 2021-2022“, sectiunea „D. Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi“ 

se modifica conform anexei care parte integranta din prezentul ordin. 

   Art. II. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala minoritati si 

relatia cu Parlamentul, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si 

unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
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p. Ministrul educatiei, 

Gigel Paraschiv, 

secretar de stat 

  
   Bucuresti, 28 ianuarie 2021. 

   Nr. 3.203. 

 

ANEXA 

 

MODIFICARI 

la Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022 

 

 

D. Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi 
Data-limita/Perioada Evenimentul 

2 octombrie 2020-23 aprilie 2021 

Sedinte de instruire a profesorilor diriginti de catre inspectorii scolari 

pentru minoritati privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile 

speciale pentru rromi 

Sedinte de informare si instruire cu parintii si elevii privind admiterea pe 

locurile speciale pentru rromi 

NOTA: 

Dupa fiecare sedinta se va intocmi proces-verbal de informare/instruire. 

5 octombrie 2020-29 aprilie 2021 

Eliberarea recomandarilor scrise de apartenenta la etnia rroma 

NOTA: 

Recomandarile scrise vizand apartenenta la etnia rroma pot fi eliberate si on-

line. In aceasta situatie, recomandarea este transmisa, prin e-mail, unitatii 

de invatamant din care provine candidatul, in format pdf, avand semnatura 

electronica a emitentului. Raspunderea pentru autenticitatea si continutul 

recomandarii revine atat organizatiei rromilor, care o emite, potrivit 

statutului si procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea 

recomandarii, cat si parintelui/reprezentantului legal al elevului care 

solicita eliberarea unei recomandari de apartenenta la etnia rroma. 

29 aprilie 2021 

Depunerea si inregistrarea de catre parinte/reprezentantul legal a recomandarii 

scrise, de apartenenta la etnia rroma, la unitatea de invatamant de 

provenienta, in vederea inscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi 

NOTA: 

Orice recomandare depusa la unitatea de invatamant ulterior acestei perioade nu 

va mai fi luata in considerare, pentru nicio etapa de admitere in invatamantul 

liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022! 

10 mai 2021 
Afisarea locurilor speciale pentru candidatii rromi (1-2 locuri/fiecare 

clasa/grupa pentru fiecare filiera/profil/specializare/domeniu de 

pregatire/calificare) 

8-9 iulie 2021 

Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre candidatii care solicita 

inscrierea pe locurile speciale pentru rromi si de catre parintii acestora, 

asistati de dirigintii claselor a VIII-a, la unitatea de invatamant 

Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere, 

verificarea de catre parinti si candidati a corectitudinii datelor din fisa 

listata de calculator, corectarea eventualelor greseli in baza de date 

computerizata si listarea fiselor corectate din calculator 

NOTA: 

Orice fisa depusa dupa aceasta data nu va mai fi luata in considerare. 

Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita! 

12 iulie 2021 

Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi si comunicarea 

rezultatelor candidatilor 

Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi se face 

computerizat intr-o sesiune distincta, in ordinea descrescatoare a mediei de 

admitere si pe baza optiunilor completate in fisa de inscriere. 

NOTA: 

Candidatii nerepartizati pe locurile speciale pentru rromi, precum si cei care 

au fost repartizati, dar care solicita, in scris, renuntarea la locul pe care 

au fost repartizati pot solicita si primi o noua fisa de inscriere pentru a 

putea participa la prima etapa de repartizare computerizata si admitere in 

invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si 

pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data 

inceperii cursurilor anului scolar 2021-2022. 
 

 

 
 


